ΓΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (ΙΘΑΚΗ) - ΦΙΣΚΑΡ∆Ο 5ΗΜΕΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΕΣ : 220
Η/Β (17/7, 4, 11/9) - 235 Η/Β (24, 31/7, 28/8) - 260 Η/Β (7,
12, 21/8)

ΓΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
(ΙΘΑΚΗ) - ΦΙΣΚΑΡ∆Ο
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΙΟΥΛΙΟΣ: 17/7, 24/7, 31/7
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 7/8, 12/8, 21/8, 28/8
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 4/9, 11/9

1Η ΗΜΕΡΑ
6:30 π.µ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:45π.µ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για
ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΚΥΛΛΗΝΗ επιβίβαση στο καράβι για ΠΟΡΟ,
άφιξη, παραµονή, µπάνιο, γεύµα. Εν συνεχεία για ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
επίσκεψη στην εκκλησία της Παναγίας µε τα φιδάκια. Κατόπιν για
ΠΕΡΑΤΑΤΑ – ΤΡΩΙΑΝΑΤΑ και φτάνουµε στο Μοναστήρι του ΑΓ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που είναι ο πολιούχος του νησιού και φυλάσσεται το
σκήνωµά του, προσκύνηµα. Συνεχίζουµε για ΣΒΟΡΑΝΑΤΑ, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Σπήλαιο της ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ στάση.
Κατόπιν θα επισκεφτούµε το λιµνοσπήλαιο της ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ.
Συνεχίζουµε για την παραλία της ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ παραµονή για
µπάνιο και φτάνουµε στο παραλιακό χωριό ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑ για φαγητό.
Συνεχίζοντας την διαδροµή µας και εφόσον κάνουµε µια στάση καθ’ οδόν
για φωτογραφίες µε φόντο την γνωστή παραλία του ΜΥΡΤΟΥ θα
καταλήξουµε στο ΛΗΞΟΥΡΙ για περίπατο και καφέ. Επιβίβαση στο Φ/Μ
για να περάσουµε απέναντι στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ και από εκεί στις
ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ, το µοναδικό γεωλογικό φαινόµενο του νησιού. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την όµορφη ΣΑΜΗ, παραµονή, µπάνιο,
γεύµα. (Προαιρετικά) όσοι θέλουν µπορούν να κάνουν µια ηµερήσια
κρουαζιέρα στην γειτονική ΙΘΑΚΗ, την πατρίδα του Οδυσσέα. Επιστροφή
το απόγευµα στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούµε για το κοσµοπολίτικο ΦΙΣΚΑΡ∆Ο, ένα
πανέµορφο παραδοσιακό χωριό µε το γραφικό λιµανάκι, στάση. (Κατά τη
διάρκεια της διαδροµής µας προς το ΦΙΣΚΑΡ∆Ο θα περάσουµε πάνω από
την γνωστή παραλία ΜΥΡΤΟΣ και την γραφική ΑΣΣΟ). Εν συνεχεία για το
χωριό ΒΑΣΙΛΙΚΙΑ∆ΕΣ παραµονή, γεύµα. Συνεχίζουµε για την όµορφη
παραλία ΜΑΚΡΥΣ & ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ για µπάνιο. Επιστροφή το
απόγευµα στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο. (Το βράδυ προαιρετική βραδινή
επίσκεψη στον πόλη του ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ). ∆ιανυκτέρευση.

5Η ΗΜΕΡΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούµε Μονή του ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ που φυλάσσεται
το πόδι του Αγίου. Εν συνεχεία µέσω της παραθαλάσσιας διαδροµής µας
θα φτάσουµε στην όµορφη ΣΚΑΛΑ παραµονή, µπάνιο. Κατόπιν για
ΠΟΡΟ γεύµα και επιβίβαση το µεσηµέρι στο καράβι για ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΑΤΡΑ - ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 220 µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ (17/7, 4/9, 11/9) – 235
µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ (24/7, 31/7, 28/8) - 260 µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ (7/8,
12/8, 21/8)
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλµαν, 2) Το ξενοδοχείο
‘’ IRINNA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωµάτια στα ΣΒΟΡΑΝΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 3) Τα 4 πρωινά σε µπουφέ, 4) Τα 4 ∆είπνα σε µπουφέ,
5) Τα εισιτήρια των καραβιών ΚΥΛΛΗΝΗ-ΠΟΡΟ-ΚΥΛΛΗΝΗ A/R, 6)
Αρχηγό - Συνοδό, 7) Φ.Π.Α.

